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111...   IIInnntttrrroooddduuuçççãããooo   aaaooo   SSSiiisssttteeemmmaaa   OOOpppeeerrraaaccciiiooonnnaaalll   WWWiiinnndddooowwwsss   
11..11..  AApprreesseennttaaççããoo  
 A história da microinformática praticamente se confunde com a história da Microsoft, do 
sistema operacional MS-DOS e do Windows. Para não atrasar o lançamento do seu primeiro 
microcomputador, o PC-XT, a IBM precisava de um sistema operacional simples, rápido e 
confiável. Enquanto desenvolvia o seu próprio sistema operacional, a IBM encomendou um 
sistema à uma promissora empresa denominada Microsoft, que estava ficando famosa pelos 
softwares que desenvolvia.   
 O MS-DOS (MicroSoft Disk Operating Sistem) passou a ser instalado em praticamente 
todos os computadores PC´s vendidos no mundo. O sucesso dos PC´s garantiu o sucesso do 
MS-DOS. Quando a IBM resolveu lançar o seu próprio sistema operacional para substituir o da 
Microsoft, o mercado já havia eleito o MS-DOS como padrão e desta maneira começava a 
grande fortuna de Bill Gates, dono da Microsoft. 
 O Windows foi criado para dar uma interface mais amigável ao DOS e já foram lançadas 
várias versões: 

Windows 3.1 
Windows for Workgroups 3.11 
Windows NT 
Windows 95 
Windows 98 
Windows Millenium 
Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server) 
Windows XP 

 Apesar de se haver lançado as versões 1, 2 e 3 do Windows, somente com a versão 3.1 
o Windows popularizou-se. Isto foi devido principalmente a 3 fatores: 

- O grande marketing da Microsoft 
- A popularização dos microcomputadores IBM PC, com a versão AT 286 e 386 
- A própria melhoria da versão 3.1, muito superior às anteriores. 

 
 

11..22..  CCoonnhheecceennddoo  SSeeuu  CCoommppuuttaaddoorr  
Você já sabe como escrever documentos, calcular o saldo de um talão de cheques e ler 

e enviar correspondência. 
 

  
 

Estando em casa ou no trabalho, você pode realizar essas e muitas outras tarefas 
somente que agora utilizando seu computador. 
 

Seu computador inclui uma variedade de componentes de hardware. Um dos mais 
importantes é a unidade de sistema, o gabinete como muitos chamam. 
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Ela abriga a unidade central de processamento, ou CPU, que é o cérebro do 
computador. 
 

 
 

 
 
 
Outro componente de hardware 
do computador é parecido com 
uma TV. Ele é chamado de 
monitor. 

 
 

 
O texto e as imagens gerados por seu computador são exibidos na tela. 

 Você se comunica com o computador utilizando um entre dois dispositivos. 
 

Você pode digitar informações e instruções no computador utilizando um teclado, 
parecido com um conjunto de teclas de máquina de escrever. 
 

 
 

 
 
Também é possível utilizar um dispositivo 
apontador, como um mouse, para selecionar e 
mover itens exibidos na tela do monitor. 

 
 
 

Você pode ter outros componentes de hardware, sendo a maioria ligada na parte de trás 
de seu computador. 
 

Impressoras, alto-falantes e modems são exemplos de hardware. 
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Uma impressora produz uma cópia em papel das informações exibidas na tela ou 
contidas em um documento. 
 

O áudio pode ser ouvido através de alto-falantes internos ou externos. 
 

Um modem conecta o computador à Internet por meio de uma linha telefônica. 
 

TECLADO 
Você pode digitar informações e instruções no computador utilizando um teclado.  
Esta é a área principal de digitação do teclado. Ela lembra as teclas de uma máquina de 

escrever padrão. 

 
 

Você pressiona e solta as teclas e as letras e números correspondentes aparecem na 
tela de seu monitor. 
 

Outra parte do teclado é chamado teclado numérico. Nem todos os teclados têm um 
teclado numérico. 

 
 

Você o utiliza para inserir números com uma das mãos, como se estivesse utilizando 
uma calculadora. 
 

Estas teclas são chamadas teclas de função (F1, F2, F3). Elas são utilizadas para 
executar rapidamente tarefas específicas no software aplicativo. 
 

 
 

O teclado tem outras teclas especiais que executam funções específicas. Por exemplo, a 
tecla Escape (ESC) às vezes pode ser utilizada para interromper uma tarefa. 
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Você pode utilizar a tecla ALT e a tecla Control (CTRL) sozinhas ou em combinação com 
outras teclas para executar atalhos de teclado. 
 

MOUSE 
Além do teclado, você pode utilizar um dispositivo apontador para dar instruções ao 

computador.  
O tipo mais conhecido de dispositivo apontador é o mouse. 

 

 
 

Esta seção mostrará como realizar quatro ações básicas: apontar, clicar, clicar duas 
vezes e arrastar. 

 
 
O mouse controla um ponteiro que identifica 
sua localização na tela.  
 

Pense no mouse como uma extensão de sua mão. 
Quando você move o mouse sobre a mesa, o ponteiro também se move. 
Alguns objetos se alteram quando seu ponteiro passa sobre eles. 
Você pode selecionar e mover itens em sua tela trabalhando com um dos botões do 

mouse. A primeira ação que você irá aprender é chamada clicar. 
 

Clicar significa pressionar e soltar um botão do mouse uma vez. 
O resultado desta ação varia dependendo do software que você está utilizando e do 

botão que você clica. 
Outra coisa que você pode fazer com o mouse é clicar duas vezes. 

 
Clicar duas vezes significa pressionar e soltar o botão esquerdo do mouse duas vezes 

em uma seqüência rápida 
 

  
 

Outra ação que você pode realizar utilizando o botão esquerdo do mouse é mover itens 
na tela arrastando-os. 
 

Para fazê-lo, posicione o ponteiro sobre um objeto, pressione e mantenha pressionado o 
botão esquerdo do mouse, mova o mouse para o local desejado em sua tela. Solte o botão. 
 

Agora que está familiarizado com os componentes básicos de hardware do sistema do 
computador, está pronto para conhecer o sistema operacional em Explorando a área de 
trabalho do Windows. 
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222...   EEExxxppplllooorrraaannndddooo   aaa   ÁÁÁrrreeeaaa   dddeee   TTTrrraaabbbaaalllhhhooo   dddooo   WWWiiinnndddooowwwsss   
22..11..  IInniicciiaannddoo  oo  WWiinnddoowwss  
 O Windows é um sistema operacional e sendo assim quando o computador for ligado, 
automaticamente o Windows será inicializado. Neste momento, se o seu computador estiver 
conectado a uma rede, será solicitado a efetuar logon. Coloque seu nome de login e sua 
senha. 

O nome Windows (janelas em inglês) deve-se ao fato de que, neste ambiente, todos os 
programas são executados em regiões retangulares que se alteram e se sobrepõem, 
denominadas Janelas. Seu computador consiste em duas partes principais: hardware e 
software. 

As instruções que dizem a seu computador o que fazer são chamadas de software. 
Seu software principal, chamado sistema operacional, controla e gerencia o computador 

traduzindo suas instruções para uma linguagem que seu hardware possa entender. 
 

22..22..  OO  MMoouussee  
 O mouse é um dispositivo que, através do seu deslocamento sobre uma superfície 
plana, movimenta uma seta indicadora na tela e com esta seta realizamos tarefas de seleção, 
movimentação, execução de programas etc. 

 
Função Explicação 
Apontar Deslocar a Seta Flutuante (Ponteiro do Mouse) até um item na tela 

Mover Apontar, Manter o botão esquerdo pressionado enquanto arrasta o 
mouse (Hardware) pelo Mousepad (Pista do Mouse) 

Clique Apontar, pressionar e soltar o botão esquerdo do mouse 

Duplo 
Clique Apontar, pressionar simultaneamente duas vezes o botão do mouse M

ou
se

 

Copiar Apontar, manter a tecla [Ctrl] pressionada enquanto arrasta o 
mouse, ou então, usar o menu de atalho. 

 
 
 O Mouse possui geralmente 3 (três) botões. Estes botões são usados para clicarmos em 
determinadas áreas da tela. Na figura abaixo relacionamos as funções de cada botão: 

 
Botão direito - menus rápidos e arrastar especial. 
 
Botão do meio - não tem nenhuma função até ser 
programado usando um software específico. 
 
Botão esquerdo - selecionar, arrastar e abrir janela. 
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22..33..  ÁÁrreeaa  ddee  TTrraabbaallhhoo  
Quando você inicia o Windows, a área grande que você vê chama-se área de trabalho. 

Você pode personalizar a área de trabalho adicionando atalhos para seus programas favoritos, 
documentos ou impressoras e alterando seu aspecto para adaptá-la a seu humor e 
personalidade. Os principais componentes são:  

 
• Barra de Tarefas - barra localizada geralmente na parte inferior da Área de Trabalho. 

Nesta barra temos o Botão Iniciar e também será apresentado um botão para cada 
janela aberta. 

• Botão Iniciar - através deste botão podemos executar qualquer tarefa no Windows, ou 
seja, executar os programas instalados, configurar o computador, localizar um arquivo, 
entrar na Internet, além de desligar o micro. 

• Ícones - são figuras que representam os programas instalados. Podemos adicionar ou 
remover ícones da Área de Trabalho. 

• Papel de Parede - figura decorativa da Área de Trabalho. Esta figura pode ser retirada 
da Internet, scanneada ou criada pelo próprio usuário. 

 
Esta é a área de trabalho do Windows. É o espaço de trabalho em sua tela no qual 

aparecem os ícones, os componentes da área de trabalho, as janelas de aplicativos e as caixas 
de diálogo. 
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Barra de Tarefas 
 A barra de tarefas é um elemento da área de trabalho do Windows. A barra de 

tarefas é uma barra cinza retangular localizada, como padrão, ao longo da parte inferior da 
área de trabalho do Windows. 
 

 
 

Ela contém o botão "Iniciar", que você pode usar para iniciar rapidamente um programa 
ou para encontrar um arquivo. É também o meio mais rápido de obter Ajuda. Esta barra pode 
ser movida ou redimensionada. 
 
 Para mover a Barra de Tarefas você posiciona o ponteiro do mouse no interior da 
barra, clica o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta para a posição desejada. 
 
 Para redimensionar a Barra de Tarefas você posiciona o ponteiro do mouse na 
borda da barra, quando aparecer uma seta com duas pontas você clica o botão esquerdo do 
mouse, segura e arrasta para aumentar ou diminuir o seu tamanho. 
 
 

Botão Iniciar 
A barra de tarefas inclui o botão Iniciar, um botão para cada programa que esteja 

aberto e o relógio do sistema. 
 
Quando você clica no Botão Iniciar vê um menu com todas opções necessárias para o 

seu trabalho no Windows. Abaixo listamos todas estas opções: 
 

Opção Descrição 

Programas Exibe os ícones de cada programa instalado no seu computador. 

Documentos Lista dos documentos recentemente usados por você. Esta lista está 
sempre sendo atualizada. 

Configurações Configura desde o papel de parede até as placas de Rede. 

Localizar Permite encontrar um arquivo gravado no seu computador. Também 
usado para localizar computadores e pessoas na rede. 

Ajuda Inicia a Ajuda do Windows. Você pode utilizar o Conteúdo ou o Índice 
da ajuda para descobrir como realizar tarefas no Windows. 

Executar Executa um programa usando uma linha de comando. 

Desligar Desliga, reinicia ou desconecta seu computador da rede. 

 
 
Um dos itens mais úteis da barra de tarefas é o botão Iniciar. 
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A partir dele, você 

pode iniciar rapidamente 
um programa, localizar ou 
abrir um documento, 
alterar as configurações de 
seu computador, desligar o 
computador e muito mais. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Sua área de trabalho do Windows inclui 
várias figuras pequenas. 
 
Elas são chamadas ícones. 

 
Os ícones são uma maneira fácil de abrir os programas ou documentos que você utiliza 

diariamente. 
 
Como você aprendeu, a tela básica do Microsoft Windows é chamada de área de 

trabalho. 
 
 

O próximo tópico enfoca, com mais ênfase, o local para onde você normalmente vai 
iniciar qualquer atividade: o menu Iniciar. 
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22..44..  OO  MMeennuu  IInniicciiaarr  
Quando você clica no botão Iniciar, o Microsoft Windows mostra o menu Iniciar. 

 

 
 

Um menu é uma lista de software aplicativo, documentos e outras opções disponíveis 
em seu computador. 

O menu Iniciar é dividido em três seções. A seção inferior contém tarefas ou comandos 
operacionais básicos, como Desligar.... 

 
A seção intermediária é um modo de abrir aplicativos e personalizar opções. 
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A seção superior é personalizada com funções que podem ser adicionadas ao menu 

Iniciar. 
 

À direita de alguns dos itens do menu Iniciar há uma seta triangular preta apontando 
para a margem direita do menu. 
 

 
 

Você pode apontar para uma dessas setas com o mouse para exibir um submenu 
(também chamado menu em cascata). 

 
A seguir você verá como abrir um programa a partir do menu Iniciar. 
 
Clique no botão Iniciar para visualizar o menu Iniciar. Aponte para Programas e 

aparecerá o menu em cascata Programas. 
 
No menu Programas, aponte para Acessórios e aparecerá outro menu em cascata. 

Clique em WordPad, na parte inferior da lista, e o aplicativo será aberto. 
 
A partir do menu Iniciar é possível abrir rapidamente software aplicativo, documentos 

e funções que você utiliza com freqüência. 
 

Na próxima lição, Trabalhando com o Windows, você aprenderá a trabalhar com os 
programas abertos a partir do menu Iniciar. 
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333...   JJJaaannneeelllaaasss   
 No ambiente Windows, toda a comunicação entre o usuário e o software é realizada 
através de janelas. Janelas são regiões retangulares da tela e são nestas janelas que os 
programas são executados. Além disso, você poderá ter várias janelas abertas ao mesmo 
tempo, e em cada uma delas poderá estar sendo executado um programa diferente. 

Toda janela possui os seguintes elementos: 
• Barra de Título - usado para identificação e também para mover a janela de lugar. 
• Barra de Menu - nesta barra estão os Menus e submenus com opções diversas. 
• Ícones - são figuras que representam os programas instalados. 
• Barra de Status - barra localizada no final da janela do documento que exibe 

informações sobre comandos ou operações em execução. 
• Botão Minimizar - diminui a janela ao seu tamanho mínimo, ou seja, apenas na Barra 

de Tarefa. 
• Botão Maximizar/Restaurar - aumenta o tamanho da janela ao seu máximo possível. 

Quando a janela estiver Maximizada o botão se transforma em Restaurar, tendo agora a 
função de restaurar ao tamanho anterior à maximização. 

• Botão Fechar - fecha totalmente a janela, liberando desta forma mais espaço na 
memória RAM. 

• Bordas - são usadas para redimensionar as janelas.  
• Vértices - também são usadas para redimensionar as janelas, porém com os vértices 

podemos modificar a largura e a altura ao mesmo tempo.  
• Barras de Rolagem - aparecem quando o conteúdo da janela não aparece totalmente, 

sendo necessária a rolagem para cima, abaixo, direita ou esquerda. 
 

33..11..  MMaanniippuullaannddoo  aass  JJaanneellaass  
 As janelas podem ser alteradas no seu tamanho e posição na tela. Para isto usamos os 
seguintes procedimentos: 

• Abrir Janelas. 
• Fechar Janelas. 
• Redimensionar Janelas. 
• Minimizar Janelas. 
• Maximizar Janelas. 
• Restaurar Janelas. 
• Mover Janelas. 
• Rolando para visualizar o conteúdo da janela. 
• Alternar entre Janelas. 
• Organizando janelas lado a lado. 
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33..22..  CCoommppoonneenntteess  ddaass  JJaanneellaass  

 
Janelas do Windows 

 

3.2.0. Usando Os Botões de Legenda 
 

Botão Nome Função 
 
 

Maximizar Ampliar a janela de forma a preencher toda 
área destinada ao uso. 

 
 

Minimizar Reduzir a janela a um ícone na barra de 
tarefas. 

 
 

Fechar Eliminar o programa da memória RAM – sair 
dele. 

 
 

Restaurar Voltar a janela ao tamanho anterior 

Eles se encontram no canto direito superior de toda as janelas e quadros/caixas de diálogos. 
 

3.2.1. Abrindo Janelas 
 As janelas podem ser abertas de duas maneiras: 

• Através do Botão Iniciar, ou 
• Através dos ícones, simplesmente clicando 2 (duas) vezes. 

Quando você abre uma janela, ela se torna a janela ativa, sobrepondo as eventuais 
janelas abertas. 
 Toda janela aberta possui um botão representando-a na barra de tarefas. 
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3.2.2. Fechando Janelas 

 Para fechar uma janela, você deve dar um clique sobre o botão Fechar  ou 
pressionar simultaneamente as teclas Alt+F4. 

 

3.2.3. Redimensionando as Janelas 
 A maioria das janelas apresentadas pode ter seu tamanho redefinido. Para alterar o 
tamanho de uma janela, posicione o apontador do mouse numa das bordas ou vértices da 
janela, até que ele se transforme numa seta dupla. Em seguida, pressione o botão esquerdo do 
mouse e, mantendo-o pressionado, arraste as bordas até a posição desejada, então solte. 

 

3.2.4. Minimizando Janelas 

 Para minimizar uma janela, clique no botão Minimizar   , localizado no canto 
superior direito da janela. 

 

3.2.5. Maximizando Janelas 

 Para maximizar uma janela basta dar um clique no botão Maximizar   , localizado 
no canto superior direito da janela. 

 

3.2.6. Restaurando Janelas 

 Para restaurar uma janela basta dar um clique no botão Restaurar  , a janela 
maximizada retornará ao tamanho anterior. 

 

3.2.7. Movendo Janelas 
 Qualquer janela, desde que não esteja maximizada, pode ser movida para uma nova 
posição na tela do computador sem alterar o seu tamanho original. 
 Para mover uma janela, posicione o apontador do mouse sobre a Barra de Título, 
pressione o botão esquerdo e, mantendo-o pressionado, arraste a janela para a nova posição 
desejada, soltando o botão do mouse para finalizar a operação. 

 

3.2.8. Rolando Janelas 
 Quando houver mais conteúdo (texto ou gráfico) do que pode ser exibido em uma 
janela de uma só vez, você poderá utilizar as Barras de Rolagem para visualizar as demais 
informações. As barras de rolagem são exibidas no lado direito e/ou na parte inferior de uma 
janela. 
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 Para deslocar o conteúdo de uma janela para cima ou para baixo, clique as setas para 
cima e para baixo da ( Barra de Rolagem Vertical ). 
 Para deslocar o conteúdo de uma janela para a esquerda ou para a direita, clique as 
setas para a esquerda e para a direita da ( Barra de Rolagem Horizontal ). 

 

3.2.9. Alternando entre janelas 
 Clique no botão correspondente à janela desejada, situado na barra de tarefas. Quando 
você fecha uma janela, este botão é removido da barra de tarefas. 

 

3.2.10. Organizando janelas lado a lado 
 Através do Windows 2000, pode-se trabalhar com mais de uma janela ao mesmo tempo 
na tela. Ele mantém recursos de manipulação, layouts e apresentação de janelas. Foi 
mencionado anteriormente que todos os programas que estiverem sendo executados em 
segundo plano possuirão um botão correspondente na barra de tarefas. Veja como apresentar 
as janelas de várias formas na área de trabalho: 
 

1. Abra a janela do Meu Computador e a Lixeira; 
 

2. Observe que cada um delas possuem um botão na barra de tarefas; 
 

3. Aponte para uma parte vazia da barra de tarefas (não clicar em cima de nenhum botão) 
e clique com o botão direito do mouse. Observe que aparece na tela, um menu de 
atalho com várias opções. Observe a figura abaixo. 

 
 

4. Selecione a opção Janelas em Cascata e observe que as janelas ficaram com o mesmo 
tamanho e com um efeito cascata na área de trabalho, como o exemplo a seguir 
mostrado na figura abaixo. 
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5. Agora selecione a opção Janelas lado a lado horizontalmente e depois Verticalmente e 

veja que cada uma delas possui uma maneira diferente de apresentar as janelas na 
tela; 

 
6. Finalmente, selecione a opção Minimizar todas as janelas, para voltar ao normal; 

 
7. Execute os procedimentos normais para fechar cada uma das janelas. 

 
 

3.2.11. Capturar Tela Com Barra de Tarefas 

 
O Botão Iniciar e a Barra de Tarefas 

 
 Para tornar ativo algum programa que esteja rodando, vá até a barra de tarefas e cliqe 
em cima do retângulo do programa desejado. 
 

 

3.2.12. Movendo Janelas, Ícones ou Caixas de Diálogos Pelo Desktop    
No Windows, para se mover um objeto a regra geral: Clique e arraste-o. Segue explicações: 
 

Janelas ou caixa de diálogo " Clique na barra de titulo e arraste o mouse 
Ícones " Clique no centro e arraste o mouse 

 
 

3.2.13. Aumentar/Diminuir Tamanho das Janelas 
Como é exibido na figura ao lado, posicione o ponteiro do mouse  na borda 
do aplicativo e então arraste para dentro para diminuir e para fora para 
aumentar o tamanho da janela. 
 
 

3.2.14. Aumentar a Altura da Barra de Tarefas 
Posicione a seta do mouse na Borda da Barra de Tarefas e arraste. Atenção o ponteiro se 
transforma em seta dupla Vertical. Além deste processo ela também poderá ser movida pelos 
cantos da tela -  (Desktop).Clique a barra de tarefas, parte vazia e arraste até o topo da tela, perceba 
que um exemplo da barra se deslocará indicando a posição final.  
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444...   IIInnniiiccciiiaaannndddooo   uuummmaaa   AAApppllliiicccaaaçççãããooo   
 
 
 
 

Um Aplicativo 
poderá ser 
iniciado 
utilizando-se 
do seu Ícone na 
Área de 
Trabalho ou 
pelo Menu 
Iniciar na Barra 
de Tarefas. Se  
for pelo 
Desktop use 
Clique Duplo 
do mouse, se 
não aponte para 
Menu 
Iniciar/Program
as e procure o 
aplicativo 
desejado, 
clicando-o no 
final. 
 
 
 
 

Os três pontos indocam que 
uma caixa de diálogo será 

O Triângulo Indica que
um SubMenu Menu
será exibido

A cor Azul indicando os Menus Ativos 

Ctrl + L 

Uma combinação de 
Teclas indica um Atalho 
de Teclado 
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555...   ÁÁÁrrreeeaaa   dddeee   TTTrrraaannnsssfffeeerrrêêênnnccciiiaaa   
É utilizada para a troca de informações entre janelas. Podemos capturar todo o Desktop, 

uma Janela ou Caixa de Diálogo. A imagem ou objeto capturado será envia para ela e nela 
permanecerá até que outra imagem ou objeto seja enviado. 
 

Podemos fazer este processo com as seguintes teclas: 
[Print Screen]  " Captura todo o Desktop. 
[Alt] + [Print Screen]  " Captura Janela Ativa ou Quadro de Diálogo. 

 

Vamos comparar a Área de Transferência com um filme e as teclas [Print Screen] e 

[Alt + Print Screen] com uma câmera. O processo é simples segue tabela: 

 

Câmera Área de Transferência 

Quando o botão da máquina 
dispara a imagem a  sua frente é 
enviada para o filme 

Quando o aluno pressiona print screen ou alt 
print screen o “desktop” ou “janela ativa” é 
enviado para a Área de Transferência.  

C
o
m

p
ar

aç
ão

 

Para podermos visualizar 
deveremos revelar o filme 

Da mesma forma deveremos colocar o conteúdo 
da área de transferência dentro de um aplicativo 
como o Word, o Paint, ... 

 

55..11..  IInnsseerriinnddoo  oo  CCoonntteeúúddoo  ddaa  ÁÁrreeaa  ddee  TTrraannssffeerrêênncciiaa  
1. Abra um aplicativo, por exemplo o Paint 
2. No menu Editar escolha Colar ou [CTRL V]. 
 
 

55..22..  MMeennuu  EEddiittaarr  
Copiar """" Copia texto e/ou objeto selecionado para a Área de Transferência  

 Use copiar no menu Editar ou CTRL C 
Colar """" Insere o conteúdo da Área de Transferência na janela atual 

 Use colar no menu Editar ou CTRL V 
Recortar """" Move texto e/ou objeto selecionado para a Área de Transferência  

 Use recortar no menu Editar ou CTRL X 
 
 

Entre no Bloco de Notas (Notepad) e teste Copiar, Colar e recortar. 
 Para isso, acesse Iniciar, Programas, Acessórios, Bloco de Notas. 
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666...   EEExxxppplllooorrraaannndddooo   AAArrrqqquuuiiivvvooosss   eee   PPPaaassstttaaasss   
Nesta lição, você aprenderá a visualizar as pastas e os arquivos armazenados em seu 

computador. Além disso, você aprenderá a utilizar o Windows para gerenciar seus arquivos e 
pastas.  

Clique no botão Avançar, acima, para continuar. Utilizando Meu computador, 
aprenda a criar e organizar arquivos e pastas. Clique duas vezes no ícone Meu computador 
em sua área de trabalho.  
 

A janela Meu computador mostra o conteúdo de seu computador. 

   
 

66..11..  MMaanniippuullaarr  PPaassttaass  ee  AArrqquuiivvooss  
Clique duas vezes em (C:), na janela Meu computador para visualizar o conteúdo de 

seu disco rígido.  
Clique duas vezes na pasta Meus documentos para abri-la e visualizar todos os 

arquivos ou pastas que ela possa conter.   
Crie uma nova pasta clicando no menu Arquivo na janela Meus documentos, 

apontando para Novo e clicando em Pasta.  
Sua pasta recém-criada, chamada Nova pasta, agora está na janela Meus 

documentos.  
Utilizando o (botão direito) do mouse, clique no ícone Nova pasta e em Renomear no 

menu de atalho. Digite Pasta de exemplo para substituir o nome padrão da pasta, Nova 
pasta, e pressione ENTER.  

Você pode também criar um novo arquivo enquanto estiver em 'Meu computador'.  
Para criar um novo arquivo, clique no menu Arquivo da janela Meus documentos, 

aponte para Novo e, em seguida, clique em Documento do WordPad.   
Clique com o botão direito do mouse no ícone Novo documento do WordPad e em 
Renomear. Digite Arquivo de exemplo para substituir o nome padrão do documento e 
pressione ENTER.  

Agora você criou um novo arquivo e uma nova pasta.  
Agora que você aprendeu a criar arquivos e pastas, aprenderá a organizar seu trabalho 

colocando os arquivos em pastas. Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse 
sobre o ícone Arquivo de exemplo, mova o ponteiro para o ícone Pasta de exemplo e solte 
o botão do mouse. Esse procedimento é chamado arrastar.  
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Seu arquivo agora está dentro de sua pasta.  
Clique duas vezes no ícone Pasta de exemplo para visualizar o Arquivo de exemplo.   
Para fechar a janela Pasta de exemplo, clique no botão Fechar da barra de título.  
 

66..22..  SSaallvvaannddoo  uumm  AArrqquuiivvoo  
Arquivos podem ser Textos, Desenhos do Paint, Imagens Gráficas Digitalizadas, 

Instruções Sequenciais, Documentos, Palnilhas, Banco de Dados....  
 
Para Salvar um Arquivo em qualquer programa for Windows (Feito para rodar no Windows), 
proceda sempre assim:  
 

1. Abra o menu de Arquivos 
2. Clique a opção Salvar 
3. Preeencha corretamente 

a caixa de diálogo 
Salvar Como... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique na grande área em branco da janela do WordPad e digite Relatório diário.  
Na janela do WordPad, clique no menu Arquivo e clique em Salvar como... para 

salvar seu novo arquivo.  
Clique na barra de título da caixa de diálogo Salvar como para torná-la ativa. Na caixa 

Nome do arquivo:, clique duas vezes no nome padrão do arquivo, Documento, e digite um 
novo nome para o arquivo, Mariana Ribeiro.   

Clique em Salvar para salvar seu documento recém-criado do WordPad, agora 
chamado Mariana Ribeiro. 

Para fechar o documento, clique no botão Fechar da barra de título da janela do 
WordPad. 

Digite aqui o nome do arquivo.
Não é necessário clicar 
com o mouse. A tarja azul 
apaga o conteúdo escrito 
assim que você inserir um 
texto 

Clique aqui e escolha o 
local desejado para 

salvar o arquivo. Serão 
sempre exibidas as 
unidades de discos 

 Lista de arquivos 
disponíveis, ou seja, já 
estão salvas nesta 
unidade ou pasta 

Clique 
Aqui para 
confirmar 

Clique 
Aqui para 
Cancelar 

Dica: Uma vez que o arquivo foi 
salvo e o usuário manda salvá-lo 
novamente, o soft continua a 
salvar as alterações no mesmo 
arquivo, ou seja, com o mesmo 
nome. Caso Queira Trocar o nome 
do arquivo copiando-o, use a 
opção Salvar Como... 
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66..33..  LLooccaalliizzaarr  AArrqquuiivvooss  
Nesta lição, você aprenderá a usar o comando Localizar para localizar um arquivo em 

seu computador.  
Se você não conseguir lembrar onde gravou um documento, o Windows torna fácil 

localizar um arquivo ou uma pasta. Para criar um novo arquivo, clique no botão Iniciar na 
barra de tarefas do Windows, aponte para Programas, para Acessórios e clique em 
WordPad.  

  
Para localizar o documento que você acabou de salvar, clique no botão Iniciar da barra 

de tarefas do Windows, aponte para Localizar e clique em Arquivos ou pastas... 
 

 
 

Clique na guia Nome e local para torná-la ativa. Clique na caixa Nome: e digite 
Mariana Ribeiro.  

Clique na seta à direita da caixa Examinar: e selecione (C:) caso ainda não esteja 
selecionado.  

Você talvez precise arrastar a caixa de diálogo Localizar: Todos os arquivos para ver 
a seta na caixa Examinar:.  

Clique em Localizar agora. Seu computador está examinando seu disco rígido para 
localizar o documento recém-gravado, Mariana Ribeiro.  

Seu documento do WordPad, Mariana Ribeiro, aparece na seção inferior da janela 
Localizar. Clique duas vezes em Mariana Ribeiro para abrir o documento.  

Agora você aprendeu a criar e localizar arquivos. Clique no botão Fechar nas barras de 
título da janela Mariana Ribeiro e na caixa de diálogo Localizar para fechá-las.  
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777...   WWWiiinnndddooowwwsss   EEExxxppplllooorrreeerrr   
 

Este programa de computador trata da parte de gerenciamento de arquivos e pastas. 
É utilizado para a cópia, exclusão, organização, movimentação e outras atividades 

pertinentes ao gerenciamento de arquivos. Ainda poderá ser utilizado para instalação de 
softwares. 
 
Aviso: Para aquele Leitor que não aprendeu ainda a utilizar o mouse corretamente. 
Dica: Manter o mouse firme ao mousepad (suporte do mouse à mesa), pressionar o botão 
esquerdo ou direito e realizar a atividade solicitada pelo seu superior. Em se tratando de 
apenas um clique, pressione e solte o botão do mouse sem movê-lo, sem alterá-lo de posição. 
 
Obs: O leitor não poderá apagar, mover, copiar, renomear ou realizar outra atividade qualquer 
sem autorização do seu superior. Lembre-se: arquivos podem ser lidos, mas não deverão ser 
alterados sem prévia instrução. 
 
Apresentando o Explorer: 
 

 
Como você mesmo percebeu a janela do Explorer está dividida em duas partes, 

esquerda e direita. Elas serão referenciadas o tempo inteiro pelo seu superior. 

Unidade de discos 

p
astas 

Neste área o Windows 
apenas exibe pastas, 
Unidade de discos, a 

Lixeira, Painel de controle. 

Nesta área o windows exibirá o contéudo das 
pastas. Também será utilizada para a seleção 
de multiplos arquivos e/ou pastas, das 
unidades de discos... 
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77..11..  OOrrggaanniizzaannddoo  aarrqquuiivvooss  
 
Por tipo "  quer dizer, por extensão. 

AutoOrganizar" Isto é, Manter sempre organizado 
automaticamente 

 
Você também poderá alterar o 
formato dos ícones de acordo 
com a sua necessidade. 
 
  Aparecem realmente maiores 
 
  Exibem ícones em colunas 
  Exibe ícones em listagem 

Exibem informações adicionais sobre os arquivos, como, hora, tamanho, data e tipo. 
 
 
 
 

77..22..  CCooppiiaannddoo  ee  mmoovveennddoo  aarrqquuiivvooss  
 
Sempre fazer esta pergrunta: Quem copia ou move, move ou copia alguma coisa para 
algum lugar. 
Com está dica você não poderá mais cometer erros. Vamos a prática. 
 

1 Para copiar ou mover proceda assim: 
a) Selecione os arquivos desejados, (Ver próximo item). 
b) Clique-os e arraste o mouse até a unidade de disco ou pasta desejada (Usar Botão 

Direito) 
c) Soltar o botão 
d) Responda se quer copiar ou mover 

 

77..33..  SSeelleecciioonnaannddoo  aarrqquuiivvooss  oouu  ppaassttaass  
 
Vários arquivos " 1. Clique o primeiro. 

2. Mantenha a tecla SHIFT pressionada. 
3. Clique o último arquivo. 

 
Um Arquivo " 1. Clique-o. 

 
Arquivos Isolados " 1. Clique o primeiro. 

2. Mantenha a tecla CTRL pressionada. 
3. Clique os demais arquivos (Um Após o outro. Não Arraste o mouse) 

 

Lembre-se: Quando 
você lê : “clique”, usa-se 
sempre o botão 
esquerdo do mouse. E 

á

Caso perceba que cometeu algum erro ou erro grave, não se
preocupe, clique o botão DESFAZER, se não der certto, calma! E
Leia """"   Se Apagou arquivos e quer recuperá-los, no desktop
abra a lixeira e no menu de arquivos escolha restaurar.   

Se o usuário clicar
um arquivo e o
cursor começar a
piscar junto ao
nome do arquivo,
pressione a tecla
ESC. 
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77..44..  DDeessmmaarrccaannddoo  PPaassttaass  oouu  AArrqquuiivvooss  
O processo é o inverso da marcação. Quando queremos desmarcar mantemos as teclas 

CTRL ou SHIFT pressionadas, dependendo da ocasião, e clicamos os arquivos desejados. Vale 
lembrar que estamos desmarcando, portanto, os arquivos estão marcados. 
 

77..55..  PPaassttaa  
A pasta é uma divisão da unidade de disco (winchester ou disquete) que usamos para 

guardar os nossos trabalhos (arquivos). 
São usadas para organizar estes arquivos e pastas. Em outras palavras, servem para 

manter uma certa organização no disco rígido.  

 
 

 
Pastas pertencentes a Contas a Pagar, que por sua vez 
está dentro da pasta Ano, Localizada na unidade D: 
 
Pastas são organizadas em Hierarquia e dependem da 
necessidade exclusiva de cada usuário. 
 

Dica:  Sempre que for criar uma pasta dentro da outra, tenha certeza de clicar na pasta hospedeira a 
esquerda. Como Exemplo: a pasta Contas a pagar está selecionada. 
 

Criando Pastas    
1. Selecione a unidade de disco desejada 
2. A partir do menu de arqivos escolha Novo/Pasta 
3. Observe a direita um ícone denominado Nova Pasta a qual contém o cursor e uma tarja azul 
4. Digite o nome para a nova pasta 
5. Pressione a tecla Enter para finalizar 
 

Excluindo uma pasta 
 

1. Selecione a(s) pasta(s) desejada(s) 
2. Pressione a tecla DELETE 
3. Confirme clicando na opção SIM ou cancele  clicando em NÃO  
 

Renomear Arquivos  
Clique-o 
Pressione [F2] ou no Menu Arquivos/Renomear, 
Digite o nome novo ao arquivo, em seguida, pressione ENTER.  
 

Observação: O windows “sabe”  qual o software que foi utilizado na criação de um arquivo pela 
extensão, é vital para o Windows que o arquivo tenha uma identificação. Quando você clica duas 
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vezes em um arquivo, citamos o exemplo mais simples, arquivos feitos no Micrsoft Word, o 
windows abre o arquivo automaticamente no WORD. 
  
Dica: Ao renomear um arquivo chamado “AULA.TXT” para suponhamos “VIDA”. Deverá 
preservar a sua extensão... Ficando assim: VIDA.TXT 
 

Se aparecer esta mensagem: 
Isto quer dizer que você se esqueceu 
da extensão. Porém se a digitou, 
cometeu um dos erros abaixo: 
1. Não colocou entre o nome do 
arquivo e as três últimas letras 
(extensão) um “.”   
2. Entre o nome e a extensão colocou 
um espaço 

. Digitou um caracter errado na 
extensão. 

 
Sobre a caixa de diálogo acima, responda NÃO. em seguida, digite novamente o nome e a 

extensão do arquivo. Caso tenha se esquecido da extensão,  logo após clicar o botão NÃO, 
pressione ESC. 
 
 

Algumas Extensões 
 
Extensão Identificação 

.doc, .rtf Documento do Microsoft Word ou Wordpad. Identifica arquivos com formatação. RTF 
vem de Rich Text Format. 

.txt Arquivo de texto puro. No windows são abertos com o bloco de notas. 
.ppt Arquivo do Microsoft Power Point (apresentações e slides) 

.bmp Bitmap Arquivos de desenhos, feitos ou abertos no Paint. 
.jpg, .gif, 
.tif, .png 

Arquivos de desenhos, feitos ou abertos em vários programas como o Paint Shop. 

.cdr, cdx Arquivos de desenhos, feitos ou abertos no Corel Draw. 
.ico Ícones. Arquivos de Ícones, pequenas figuras. 
.bat Arquivos de lotes de comandos MSDOS. 
.exe Arquivos executáveis. São os programas de computador em si. DICA: Não os renomear. 

.drv, .dll, 

.ini, .grp, 

.net, .dat, 
.sys, .com 

 
Arquivos de sistemas. São programas do próprio sistema operacional. 
DICA: Não os renomear. 

.bak Cópia de segurança 

.Arj Arquivo compactado. Do prog. ARJ.EXE. Muito utilizado no ambiente DOS 

.Zip Arquivo Zipado. Do prog. WINZIP.EXE. Muito utilizado no ambiente windows, procure 
aprendê-lo. Na internet ele é fundamental para a troca de informações. 

.wk1 Planilha do Lotus 1.2.3 
.hlp Arquivo de help (ajuda) do Windows. 
.xls Planilha. Excel da Microsoft 

.mdb, .ldb Banco de dados Access. 



Introdução à Microinformática 

Edisoft - Edições Informatizadas Ltda.       IMI.doc        25/01/2001      !!!!  28 

 

888...   DDDiiicccaaasss   
88..11..  PPaassttaa  
A pasta é uma divisão da unidade de disco (winchester ou disquete) que usamos para guardar 
os nossos trabalhos (arquivos). 

Como criar uma pasta? 

1º Modo 
Entrar no meu computador 
Entrar na unidade onde deseja criar a pasta (winchester ou disquete) 
Clicar em Arquivo na barra de menu de comandos 
Clicar em Novo e depois em Pasta 
Digitar o nome para a pasta 
Teclar Enter 

2º Modo 
Entrar no Windows Explorer (Iniciar / Programas / Windows Explorer) 
Do lado esquerdo da tela clicar na unidade onde deseja criar a sua pasta 
Clicar em Arquivo na barra de menu de comandos 
Clicar em Novo e depois em Pasta 
Digitar o nome para a pasta 
Teclar Enter 
 

Como renomear a Pasta? 
Clicar na Pasta (para selecionar) 
Clicar no nome da Pasta 
Deletar o nome antigo 
Digitar novo nome 
Teclar Enter 
 

Como excluir a Pasta? 
Clicar na Pasta (para selecionar) 
Teclar Delete 
Confirmar 
 

88..22..  AArrqquuiivvoo  
Um arquivo é um conjunto de dados identificados por um nome. 

Como criar um arquivo? 
Entrar no programa onde se deseja criar o arquivo (Paint, Word, Excel, etc.) 
Digitar os dados de acordo com o programa onde está trabalhando 
Salvar 
 

Como Salvar um arquivo? 
Dentro do programa onde digitou os dados do arquivo 
Clicar em Arquivo na barra de menu de comandos 
Clicar no comando Salvar 
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Dentro da caixa de diálogo Salvar Como  
1º Salvar em: Colocar no Winchester (clicar na setinha para ver as opções) 

Dar duplo clique no nome da sua pasta que aparece na tela de baixo 
2º Nome do Arquivo: Digitar um nome qualquer para o arquivo(observar o tipo de documento) 
3º Clicar no botão Salvar 
 

Como Abrir um arquivo? 
Dentro do programa onde digitou os dados do arquivo 
Clicar em Arquivo na barra de menu de comandos 
Clicar no comando Abrir 
Dentro da caixa de diálogo Abrir  
1º Pesquisar em: Colocar no Winchester (clicar na setinha para ver as opções) 
2º Dar duplo clique no nome da sua pasta que aparece na tela de baixo 
3º Dar duplo clique no nome do seu arquivo que aparece na tela de baixo 
 

Como visualizar todos os arquivos de uma Pasta? 

1º Modo 
Entrar no meu computador 
Entrar na unidade onde está criada a sua pasta 
Clicar duas vezes na sua pasta 

2º Modo 
Entrar no Windows Explorer 
Do lado esquerdo da tela procurar o nome da sua pasta e clicar nela 
Os arquivos aparecerão do lado direito 
 

Como selecionar os arquivos de uma Pasta? 
• Um arquivo " Clicar uma vez no arquivo desejado 

• Arquivos alternados " clicar no 1º arquivo 

segurar o CTRL 
Clicar nos demais 

• Arquivos em seqüência " Clicar no 1º arquivo 

Segurar o Shift 
Clicar no último 
 

Como renomear um arquivo? 
Entrar na Pasta (pode ser pelo Meu computador ou pelo Windows Explorer) 
Clicar uma vez no arquivo a ser renomeado (para selecionar) 
Clicar no nome do arquivo 
Digitar o novo nome 
Teclar Enter 
 

Como excluir os arquivos de uma Pasta? 
Entrar na Pasta (pode ser pelo Meu computador ou pelo Windows Explorer) 
Selecionar o arquivo a ser excluido  
Teclar Delete 
Confirmar a exclusão  
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Obs: os arquivos excluídos do winchester sempre vão para a lixeira 
 

Como recuperar um arquivo da lixeira? 
Entrar na lixeira 
Selecionar o arquivo a ser recuperado 
Clicar em arquivo na barra de menu de comandos 
Clicar no comando Restaurar 
 

Como limpar a lixeira? 
Entrar na lixeira 
Clicar em arquivo na barra de menu de comandos 
Clicar no comando Limpar Lixeira 
Confirmar a exclusão dos arquivos 
 

Como Copiar arquivos de um lugar para outro? 
Entrar no Windows Explorer 
Clicar na Pasta onde está o arquivo que vai ser copiado (do lado esquerdo) 
Selecionar o arquivo a ser copiado (do lado direito) 
Clicar no Editar / Copiar da barra de Menu de comandos 
Selecionar o destino (para onde vai o arquivo) (do lado esquerdo) 
Clicar no Editar / Colar da Barra de Menu de Comandos 
 

Como Mover arquivos de um lugar para outro? 
Entrar no Windows Explorer 
Clicar na Pasta onde está o arquivo que vai ser movimentado (do lado esquerdo) 
Selecionar o arquivo a ser movimentado  (do lado direito) 
Clicar no Editar / Recortar da barra de Menu de comandos 
Selecionar o destino (para onde vai o arquivo) (do lado esquerdo) 
Clicar no Editar / Colar da Barra de Menu de Comandos 
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999...   EEExxxeeerrrcccíííccciiiooosss   WWWiiinnndddooowwwsss   
1) Clicando no Botão Iniciar você verá: 

(   ) As opções de configuração do Windows 2000 
(   ) O Painel de Controle 
(   ) A Barra de Tarefas 
(   ) Seus Menus 
 

2) A Barra de Tarefas pode mostrar: 
(   ) o botão Iniciar, as horas e os programas minimizados no momento 
(   ) as tarefas pendentes 
(   ) uma lista do que o usuário deve fazer quando o computador é inicializado 
(   ) nenhuma das alternativas anteriores 
 

3) A Lixeira: 
(   ) pode servir como área de armazenamento temporária 
(   ) não permite que os arquivos excluídos sejam recuperados 
(   ) não pode ser esvaziada quando estiver cheia demais 
(   ) permite que apenas determinados tipos de arquivos sejam armazenados nela. 
 

4) Janela é: 
(   ) um recurso do Word que nos permite passar para outro computador ligado em rede 
(   ) o nome que se dá a qualquer interface de programa 
(   ) uma área destinada pelo Windows 2000 a apresentar um programa 
(   ) outro nome para a barra de título 
 

5) Para alternar programas com a Barra de Tarefas: 
(   ) devemos pressionar Alt+Ctrl+Del enquanto clicamos na Barra de Tarefas 
(   ) devemos clicar em um ponto livre da Barra de Tarefas e abrir o menu Iniciar 
(   ) devemos clicar no botão direito do mouse na Barra de Tarefas 
(   ) basta clicar no botão correspondente ao programa na Barra de Tarefas 
 

6) Criar ícones para programas na Área de Trabalho: 
(   ) torna mais fácil iniciar o programa 
(   ) economiza memória RAM 
(   ) acelera o ciclo da CPU 
(   ) é um recurso que o Windows 2000 não implementou 
 

7) Podemos iniciar programas no Windows 2000: 
(   ) apenas a partir do menu Iniciar 
(   ) apenas a partir do Explorer 
(   ) apenas a partir da opção Executar 
(   ) com o menu Iniciar, a opção Executar, a partir de ícones na Área de Trabalho, ainda 

com o Explorer e com o Meu Computador 
 

8) O WordPad é um: 
(   ) acessório para criação de planilhas eletrônicas 
(   ) acessório para realização de cálculos matemáticos complexos 
(   ) acessório para processamento de textos 
(   ) jogo 
 

9)  O Paint é um acessório: 
(   ) de desenho 
(   ) de processamento de textos 
(   ) de criação de planilhas 
(   ) de realização de cálculos matemáticos complexos 
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10)  O Bloco de Notas: 

(   ) é um acessório muito difícil de utilizar 
(   ) é um acessório muito complexo 
(   ) é um acessório para a criação de desenhos 
(   ) é um acessório simples e de fácil utilização 
 

11)  Existem _____ tipos de calculadora no Windows 2000 
(   ) 4    (   ) 2 
(   ) 5    (   ) 6 
 

12)  Se arrastarmos um arquivo de uma pasta para outra na mesma unidade de disco: 
(   ) o sistema trava 
(   ) não acontece nada 
(   ) surge uma mensagem de erro 
(   ) o arquivo é movido: se pressionarmos a tecla CTRL ao arrastar, o arquivo é copiado 
 

Fazer no computador 
13)  Desktop (área de trabalho) 

a) Enviá-lo para a área de transferência. 
b) Manter ícones sempre organizados. 
c) Organizar duas janelas lado a lado. 

 
14)  Barra de Tarefas 

a) Posicionar a barra de tarefas na parte superior do vídeo.  
b) Mantê-la  sempre visível 
c) Fazer a barra se ocultar quando fora de uso. 
d) Não exibir o relógio. 
e) Aumentar a altura da barra 

 
15)  Área de Transferência 

a) Verificar se está vazia 
b) Fotografar o bloco de notas com a sua janela em tamanho médio e inserir no 

Wordpad 
c) Colocar o ícone do Meu Computador no Wordpad 

 
16)  Outros 

a) Digite esta questão no bloco de notas. 
b) Salve o arquivo na unidade C:\Documents And Settings\Administrador\Meus 

documentos 
c) Coloque o nome de “Texto com questoes”. (Aspas. Não digitar). 
d) Copie o texto do Bloco de Notas para o Wordpad (Usando a área de 

transferência). 
e) Volte a barra de tarefas à sua posição inicial. 
f) Faça a barra exibir o relógio. 
g) Fazer a barra exibir ícones grandes. 
h) Desative a opção “Auto Organizar” definida para o 

desktop. 
i) Diminuir a altura da barra de tarefas. 
j) Coloque uma foto da barra de tarefas no Wordpad 

 
Calma !!! Isto não será necessário. Procure ajuda com os outros companheiros 
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111000...   IIInnntttrrroooddduuuçççãããooo   aaaooo   WWWooorrrddd   222000000000   
O Microsoft Word 2000 para Windows9x/2000/NT é um poderoso processador de textos 

integrante do pacote de aplicativos para escritórios Microsoft Office 2000. Ele permite a criação, 
edição e manipulação de diversos tipos de textos, permite também o uso de figuras (Clip Arts), 
planilhas e gráficos do Excel e pode ainda preparar textos para serem usados no PowerPoint, 
também integrante da família Office. 
 

Para iniciar o Word 2000, dê um clique sobre o botão iniciar da barra de tarefas, posicione-
se sobre o item Programas e clique sobre Microsoft Word. 
 

1100..11..  IInnsseerriirr  TTeexxttoo  
Ao abrir o Word, você pode começar a inserir texto imediatamente em um documento. 

Observe que o Word sempre começa com um documento padrão chamado Documento1, com o 
cursor no topo do documento onde o texto que você digita irá aparecer. 
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Às vezes, você deve deseja mover-se ao longo do documento e posicionar o cursor em 
diferentes locais para acrescentar texto. Você pode dar um clique nas barras de rolagem para 
mover o documento ba tela; você pode pressionar as teclas no teclado a fim de mover o cursor ao 
longo do documento. 

Use as seguintes teclas no teclado para navegar em um documento. 
 

Para mover Pressione 
Um caractere à direita Seta para direita 
Um caractere à esquerda Seta para esquerda 
Uma linha acima Seta para cima 
Uma linha abaixo Seta para baixo 
Palavra anterior Ctrl + seta esquerda 
Próxima palavra Ctrl + seta direita 
Início de uma linha Home 
Fim de uma linha End 
Fim do documento Ctrl + End 

 
 

1100..22..  SSaallvvaarr  UUmm  DDooccuummeennttoo  
Para salvar um documento dê um clique no botão ( ) Salvar na barra de ferramentas 

Padrão. 
Escolha a pasta que deseja armazenar o documento (Salvar em:) dê um nome para o 

documento  (Nome do arquivo:) e clique em Salvar. 
Sempre que fizer alguma alteração em um documento já existente e fechar o documento, 

o Word lhe perguntará se deseja salvar as alterações. 
 

 
 
 

1100..33..  FFeecchhaarr  UUmm  DDooccuummeennttoo  
Para fechar um documento dê um clique em Arquivo/Fechar. Será fechado somente o 

documento atual deixando o Word livre para iniciar um novo documento. 
 
 

1100..44..  IInniicciiaarr  UUmm  NNoovvoo  DDooccuummeennttoo  
Para iniciar um novo documento dê um clique no botão ( ) Novo. 
Para iniciar um novo documento de exemplo dê um clique em Arquivo/ Novo... 
Escolha um exemplo entre as várias Guias. 
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1100..55..  AAbbrriirr  UUmm  DDooccuummeennttoo  
Para abrir um documento dê um clique no botão ( ) Abrir. 
Escolha o documento clicando em (Examinar:), procure o documento entre suas pastas. 

 

 
 

Clique em Abrir. 
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1100..66..  SSeelleecciioonnaarr  TTeexxttoo  
Para selecionar parte de um texto dê um clique no fim ou início do texto que você deseja 

selecionar (dê um clique na margem esquerda se você deseja selecionar a linha interia). 
Pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse enquanto arrasta o 

ponteiro sobre o texto que deseja selecionar. Depois, solte o botão do mouse. 
 

Use as seguintes teclas para selecionar texto em um documento: 
 

Para Pressione 
Selecionar o documento inteiro Ctrl + T 
Selecionar um caractere à direita Shift + seta direita 
Selecionar um caractere à esquerda Shift + seta esquerda 
Selecionar uma palavra à direita Shift + Ctrl + seta direita 
Selecionar uma palavra à esquerda Shift + Ctrl + seta esquerda 
Selecionar até o início do parágrafo Shift + Ctrl + seta para cima 
Selecionar até o início do parágrafo Shift + Ctrl + seta para baixo 
Selecionar até o fim do documento Shift + Ctrl + End 
Selecionar até o início do documento Shift + Ctrl + Home 

 
 

1100..77..  RReeccoorrttaarr,,  CCooppiiaarr  EE  CCoollaarr  TTeexxttoo  
Selecione o texto que você deseja recortar e colar. 

Dê um clique no botão ( ) Recortar na barra de ferramenta Padrão. 
Selecione um parágrafo que você deseja copiar e colar. 

Dê um clique no botão ( ) Copiar na barra de ferramenta Padrão. 
Dê um clique para posicionar o cursor no documento onde você deseja colar o texto. 

Dê um clique no botão ( ) Colar. 
 
 

1100..88..  DDeessffaazzeerr  EE  RReeffaazzeerr  AAlltteerraaççõõeess  
Às vezes, você faz alterações no texto e, depois, decide que não quer a alteração. Em vez 

de começar de novo, você pode desfazer e refazer as alterações.   
Digite algum texto em um documento (por exemplo, Impacto Negativo). 

Dê um clique no botão ( ) Desfazer na barra de ferramentas Padrão e o texto 
desaparece. 

Dê um clique no botão ( ) Refazer na barra de ferramentas Padrão e o texto reaparece. 
 

1100..99..  LLooccaalliizzaarr  TTeexxttoo  
Você pode usar o recurso Localizar do Word para localizar um texto, caracteres, 

formatação de parágrafos ou até mesmo caracteres especiais. 
Para localizar determinado texto em um documento 
Clique em Editar/Localizar... 
Digite a palavra a ser localizada no espaço Localizar: 
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Clique em Localizar �próxima�. 
Você pode localizar e substituir texto 
Clique em Editar/ Localizar... 

 

 
 

Na Guia Substituir digite a palavra a ser localizado no espaço Localizar, e digite a palavra 
qual deseja substituir em �Substituir por�: 

Clique em Substituir. 
 

1100..1100..  OOrrttooggrraaffiiaa  ee  GGrraammááttiiccaa  
O Word 2000 exibe linhas onduladas vermelhas abaixo das palavras que ele acha estarem 

erradas e linhas onduladas verdes abaixo de sentenças que ele acha estarem com problemas 
gramaticais. 

Para verificar ortografia e gramática em seu documento clique no botão ( ) Ortografia e 
Gramática. 
 

 
 

1100..1111..  DDiicciioonnáárriioo  DDee  SSiinnôônniimmooss  
O dicionário de sinônimos do Word é uma ferramenta que ajuda a substituir palavras 

por outras mais adequadas. 
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Você deve selecionar a palavra que deseja verificar os sinônimos. 
Pressione as teclas [Shift] + [F7] para acessar o dicionário de sinônimos do Word. 
Você pode Substituir esta palavra ou Consultar seus sinônimos. 

 

1100..1122..  NNeeggrriittoo,,  IIttáálliiccoo  EE  SSuubblliinnhhaaddoo  
Selecione o texto que você deseja formatar 

Dê um clique no botão (  ) Negrito para aplicar a formatação Negrito ao texto 

Dê um clique no botão (  ) Itálico para aplicar a formatação Itálico ao texto 

Dê um clique no botão (  ) Sublinhado para aplicar a formatação Sublinhado ao texto 
 

Se você decide que não que utilizar a formatação basta selecionar o texto e dar um 
clique novamente no botão que aplicou a formatação. 

 

1100..1133..  FFoonnttee,,  TTaammaannhhoo  ee  CCoorr  
Alterar Fonte 

Selecione o texto que deseja formatar. 
Dê um clique na seta (  )  Fonte na barra de ferramentas Formatação e 

dê um clique na fonte deseja (Ex: Arial). 
 

Alterar Tamanho 
Para alterar o tamanho da fonte selecione o texto que deseja alterar. 
Dê um clique na seta (  )  Tamanho da Fonte na barra de ferramentas Formatação e 

dê um clique no tamanho desejado. 
 

Alterar Cor 
Selecione o texto desejado. 

Dê um clique na seta ( )  Cor da Fonte na barra de ferramentas Formatação e dê um 
clique em uma cor de sua escolha. 
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1100..1144..  RReeaallççaarr  OO  TTeexxttoo  
Chame a atenção para determinada parte de seu texto usando o botão (  ) Realçar 
Selecione o texto desejado e clique no botão Realçar. 
Você pode escolher cores diferentes para realçar seu texto. 
Ex: Texto realçado 1, Texto realçado 2, Texto Realçado 3 

 

1100..1155..  BBoorrddaass  
Acrescente linhas ao seu documento 
Você acrescenta uma borda a um dos lados (ou a todos) de um parágrafo ou texto 

selecionando no Word. As bordas podem acentuar as partes do seu texto, acrescentar um quadro 
no seu documento inteiro ou dividir seções do documento. 
 

Dê um clique na linha de um parágrafo no seu documento onde você deseja acrescentar 
uma borda. 

Dê um clique na seta ( )Borda na barra de Ferramentas Formatação e selecione o tipo 
de borda desejado. 

 
 

1100..1166..  NNúúmmeerrooss  ee  MMaarrccaaddoorreess  
Numeração 

Selecione o texto que você deseja transformar em uma lista numerada. 

Dê um clique no botão ( )  Numeração na barra de ferramentas Formatação. Exemplo: 
1. Vencedores da promoção Apostilas2000 
2. César Jr.  
3. Rafael Mello 
4. Willy Wonka 
5. Marcos Pedroso 
6. Fernanda C. Dias 

 
Para aumentar sua lista de numeração basta pressionar a tecla Enter no fim da última 

linha da numeração. 
 

Marcadores 
Selecione o texto que você deseja transformar em uma lista com marcadores. 

Dê um clique no botão ( ) Marcadores na barra de ferramentas Formatação. 
Ex: Para iniciar o Word 2000 
Dê um clique sobre o botão iniciar da barra de tarefas 
Posicione-se sobre o item Programas  
Clique sobre Microsoft Word. 

 
Para aumentar sua lista de marcadores basta pressionar a tecla Enter no fim da última 

linha da lista de marcadores. 
Dica: Você pode selecionar uma lista numerada ou de marcadores e clicar com o botão 

direito do mouse em   Marcadores e numeração e personalizar esta lista. 



Introdução à Microinformática 

Edisoft - Edições Informatizadas Ltda.       IMI.doc        25/01/2001      !!!!  40 

 
 

1100..1177..  SSíímmbboollooss  
Para inserir símbolos ao documento  
Dê um clique com o cursor no texto onde você deseja acrescentar o símbolo. 
Clique em Inserir/ Símbolo para abrir a caixa de diálogo Símbolo. 
Dê um clique duplo no símbolo que você deseja inserir no documento. 
Clique no botão Fechar. 
Ex: , , , ⊗, ⇔, ⇐, ⇑, ⇒, ⇓ 

 

1100..1188..  AAlliinnhhaammeennttoo  
Ao digitar seu texto em um documento, o texto automaticamente se alinha com a margem 

esquerda. 
Porém você pode alterar o alinhamento do texto da maneira que mais lhe convém. 
Selecione o texto que você deseja realinhar. 

Dê um clique no botão ( ) Alinhar à Direita na barra de ferramentas para alinha à direita 

Dê um clique no botão  ( ) Alinha à Esquerda na barra de ferramentas para alinha o 
texto à esquerda 

Dê um clique no botão ( ) Centralizar na barra de ferramentas para deixar o texto 
centralizado. 

A opção Justificar não funciona em palavras ou sentenças individuais, mas somente em 
parágrafo que ocupe mais de uma linha. 
 

1100..1199..  RReeccuuaarr  PPaarráággrraaffooss  
Você pode recuar um parágrafo inteiro para direita da margem esquerda a fim de destaca-

lo no texto. 
Dê um clique em algum lugar do parágrafo que você deseja recuar.  

Clique no botão ( ) Aumentar Recuo duas vezes na barra de ferramentas e o recuo 
avança para direita em duas paradas de tabulação. 

Clique no botão ( ) Diminuir Recuo na barra de ferramentas para mover o parágrafo em 
duas parada de tabulação para esquerda. 
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1100..2200..  TTaabbuullaaççããoo  
Você pode definir diferentes tipos de paradas de tabulação: à esquerda, à direita, 

decimal ou centralizada. 
 

     Tabulação alinhada à esquerda 

     Tabulação centralizada 

     Tabulação alinhada à direita 

     Tabulação decimal 
 

Clique no parágrafo em que você deseja definir uma tabulação. 

Dê um clique no botão (  ) de alinhamento de tabulação para escolher o 
tipo de tabulação que você deseja. 
 
Mova o ponteiro do mouse até o local na régua onde deseja incluir a parada de tabulação e dê um 
clique. 

 
 
Pressione a tecla Tab para alinhar o texto com a parada de tabulação. 
 

 
 
 

1100..2211..  EEssppaaççaammeennttoo  ddaa  LLiinnhhaa  
Selecione o texto que você deseja alterar. 
Clique em Formatar/ Parágrafo para abrir a caixa de diálogo Parágrafo. 
Dê um clique no espaçamento desejado na lista suspensa Entre linhas (Ex: Duplo). 
Dê um clique no botão �OK� e o seu texto selecionado está com o espaçamento de linha 

escolhido. 
 

1100..2222..  QQuueebbrraa  ddee  PPáággiinnaa  
Para inserir uma quebra de página clique com o cursor onde você deseja inserir uma 

quebra. 
Clique em Inserir/ Quebra para abrir a caixa de diálogo Quebra. 
Dê um clique no tipo de quebra de seção que mais lhe convém (Ex: Próxima Página). 
Clique no botão �OK� e a quebra de seção aparece no documento. 
Dica: Você pode pressionar as teclas Ctrl + Enter para inserir uma quebra de página no 

seu documento. 
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1100..2233..  IInnsseerriirr  FFiigguurraass  
Para inserir uma figura em seu documento clique com o cursor no 

local onde deseja inserir a figura. 
Clique em Inserir/ Figura/ Clip Art para abrir a caixa de diálogo 

Inserir Clip Art. 
Dê um clique na categoria de clip art na guia Figuras e percorra as 

opções 
Clique na figura deseja e clique no ícone Inserir. 
Clique  no botão Fechar para fechar a caixa de diálogo Inserir Clip Art. 
Dica: Você pode dar um clique duplo na figura para abrir a caixa de diálogo Formatar 

Figura. 
 

1100..2244..  CCoolluunnaass  
Você pode exibir um texto em múltiplas colunas (Ex: Jornal) em uma página do documento 

do Word. 
Para isso selecione o texto que deseja transformar em colunas. 
Clique no botão ( ) Colunas e selecione a quantidade de colunas desejado. 

 

1100..2255..  NNúúmmeerrooss  ddee  PPáággiinnaass  
O Word pode, automaticamente, inserir os números das páginas nos seus documentos e 

imprimir esses números na posição que você determinar. 
Para inserir números de páginas em seu documento clique em Inserir/ Números de 

Páginas... para abrir a caixa de diálogo Números de Páginas. 
Dê um clique na seta Posição para selecionar se você quer o número na parte superior ou 

inferior das páginas. 
Clique na seta Alinhamento para selecionar se você quer o número à esquerda, ao centro 

ou no lado direito, assim como no lado de dentro ou de fora da página. 
Dê um clique no botão �OK� e pronto. 
Dica: Você pode alterar o formato dos números das páginas para letras ou numerais 

romanos, clique no botão Formatar na caixa de diálogo Números de Páginas. 
 

1100..2266..  CCaabbeeççaallhhoo  ee  RRooddaappéé  
Os cabeçalhos e rodapés são o texto que aprece impresso na parte superior e/ou inferior de cada 
página de um documento. 
Para inserir um cabeçalho e rodapé em seu documento clique em Exibir/Cabeçalho e rodapé para 
abrir a barra de ferramentas Cabeçalho e Rodapé. O cursor será automaticamente posicionado 
na área de cabeçalho. 
Digite o texto desejado para a parte superior da página 
Dê um clique no botão Alterar Entre Cabeçalho e Rodapé. 
Digite o texto desejado para parte inferior da página. 
 
Dica: Você pode também inserir números de páginas, horas, data, Autotexto e alinhar tanto o 

cabeçalho como o rodapé utilizando  os botões (  )  de alinhamento. 
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1100..2277..  CCoommeennttáárriiooss  
Você pode deixar informações em um documento para lembrar um leitor de verificar algo 

em seu documento. 
Para isso selecione o texto onde você deseja inserir um comentário. 
Clique em Inserir/Comentário para abrir a área de comentários na parte inferior da área de 

trabalho. 
Digite o texto que você deseja mostrar no comentário. 
Clique no botão Fechar para retornar ao documento 
Ex: Comentário 

 

1100..2288..  IImmpprriimmiirr  uumm  DDooccuummeennttoo  
O Word facilita a impressão de um documento e permite selecionar as definições de 

impressoras e fontes.  Você pode imprimir um documento inteiro, algumas páginas especificar o 
número de cópias a imprimir e agrupar as páginas à medida que imprime. 

Antes mesmo de imprimir um documento você pode visualizar a impressão, para isso 
clique no botão ( ) Visualizar Impressão. 

Clique no botão ( ) Imprimir  para imprimir o documento usando as definições padrão. 

 
O documento será impresso. 

 
Clique em Arquivo/Imprimir... para abrir a caixa de diálogo Imprimir 
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Em Intervalo de páginas marque: 
Todos (imprimir todas páginas) 
Página atual (imprimir somente a página atual) 
Páginas (imprimir somente algumas páginas) 
Em Cópias clique nas setas ( ) para aumentar ou reduzir o número de cópias do 

documento. 
Clique em �OK� para imprimir. 

Dica: Na caixa de diálogo Imprimir clique em ( ) para alterar definições de 
sua impressora (qualidade de impressão e opções de papel). 
 

1100..2299..  TTaabbeellaa  
Em vez de criar longas listas de informações e tentar fazer uma referência cruzada dessas 

listas você pode simplesmente incluir uma tabela no seu documento. As tabelas podem ser 
usadas para organizar as informações e criar colunas de texto lado a lado para apresentar os 
dados de uma maneira fácil de ler. 

Para criar uma tabela dê um clique no botão ( )  Inserir Tabela na barra de ferramentas 
Padrão e selecione o número de linhas e colunas que deseja. 

 
 

Digite o texto que a primeira célula da tabela deve conter. 
Pressione as teclas Tab e seta para cima ou seta para baixo para navegar na tabela e 

incluir o texto. As linhas são redimensionadas para encaixar as informações digitadas 
Ex: Tabela de Apostilas 

APOSTILA TAMANHO EM KB PREÇO 
CorelDRAW 125 R$ 35,00 reais 
Html 90 R$ 22,00 reais 
FrontPage 50 R$ 20,00 reais 
 

Dica: Clique em qualquer célula da tabela. 
Clique em Tabela/AutoFormatação da tabela... para abrir a caixa de diálogo 

AutoFormatação da Tabela, escolha uma opção na lista Formatos. 
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1100..3300..  PPrroocceeddiimmeennttooss  QQuuaannttoo  àà  MMeellhhoorr  DDiiggiittaaççããoo  ddee  TTeexxttooss  
Para que estilos (ver arquivo k:\usu\geral\limpo.doc) tenham funcionalidade, e para que o 

corretor do Word tenha funcionalidade, é necessário que a digitação seja executada 
obedecendo-se algumas normas: 
 

O que Fazer e Não Fazer na Digitação 
1. Não usar 2 espaços após pontuações, entre orações. 
 
2. Não alinhar com espaços. No máximo com tabs. Mas deve-se evitar fazer o alinhamento e 

formatação. Deixar para que irá diagramar ou para a diagramação automática do estilo. 
 
3. Não colocar espaços antes de: 

. (ponto final)  : (dois pontos)  ! (exclamação) 
? (interrogação)  ; (ponto e vírgula) 

 
4. Não usar ; para terminar frases. Somente ponto final. Somente usar ; quando for citação: 

. amarela; 

. preta; 

. verde; 

. roxa. 
 
5. Depois do ponto de tópicos, usar tab sempre. 

1. Tópico 1 
2. Tópico 2 

 
6. Nunca escrever , etc. Antes de etc não tem vírgula, e depois sempre tem ponto, pois etc. é 

abreviação. E somente um ponto, não 2 (..) e muito menos 3 pontos (...). 
 
7. Não usar -- (dois travessões). Usar somente um. Isto é recurso de datiilografia, pois o traço 

da máquina de escrever é muito pequeno. 
 
8. Nunca usar letras maiúsculas. No máximo em títulos. Mas se você quiser destaque, aumente 

o tamanho da letra. Letra maiúscula é de difícil leitura, principalmente se estiver em textos 
compactos. Se for necessário escrever em maiúscula, um único comando muda toda a frase 
para maiúscula. 

 
9. Após numeração de tópicos, usar ponto (.) e tab e no final (nada) ou (;): 

1. Jesus salva  1. Jesus salva; 
2. Jesus cura OU 2. Jesus cura; 
3. Jesus batiza  3. Jesus batiza; 
4. Jesus voltará  4. Jesus voltará. 

 
10. Não usar pontuação em títulos: 

Um Teatro. (não usar o ponto) 
Classificação dos Materiais: (não usar dois pontos) 

 
11. Em títulos, usar maiúsculas nas letras iniciais, exceção para: 

e, o(s), em, para, com, como, de(s), do(s), da(s), sem, ao, no(a), um(a), uns, umas. 
Exemplo: O que Fazer e Não Fazer na Digitação 
 
12. Sempre que houver palavras em outras línguas (grego, inglês, espanhol, hebraico...), 

colocar em itálico. 
Exemplo: Software, Hardware, Lay-out... 
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1100..3311..  EExxeerrccíícciiooss  WWoorrdd  
Exercício 1 

Digite o texto abaixo: 

 

O que é a Internet 

 

Qualquer usuário particular , do conforto de sua sala de estar, de seu escritório , da escola 
primária de seu filho, pode ligar o computador pessoal. discar um número telefônico local e 
concertar-se ao maior sistema de computadores do mundo. Isto é totalmente legal, e em alguns 
casos poderá até mesmo ser gratuito. 

 

A Internet é a maior rede do mundo. Estende seu alcance por quase toda a superfície do planeta. 
Usuários particulares podem usar o correio eletrônico para contactar outros assinantes Internet. 
De seu computador, é possível registrar-se em outro computador, chamado de Computador 
Remoto. 0 computador remoto pode estar a milhares de quilômetros de distância, e você pode 
executar programas nele como se ele estivesse na sua própria casa. Você pode pesquisar 
bibliotecas de software por todo o mundo, e transferir o software para periféricos de 
armazenamento de seu próprio computador. 

 

Salve o texto abaixo com o seu nome na pasta Meus Documentos. 

 

Feche o seu documento 

 

Feche o Word 

 

Abra o Word 

 

Abra o documento com o seu nome.  

 

Salve agora este documento com o seu sobre nome. 

 

Feche o Word. 

 

 

Exercício 2 
1. Digite o texto abaixo: 

 

VIRUS (Características Básicas) 

 

0 famoso vírus que ataca computadores, causando contratempos nas empresas e calvícies 
precoce nos operadores, pode ser definido, de forma simples, como um programa que possui a 
única finalidade de estragar dados que estão armazenados no winchester ou em disquetes, ou 
ainda causar problemas no funcionamento dos periféricos, entre outras coisas desagradáveis. 

 

Felizmente, existem alguns programas Vírus que não causam estrago real, fazendo muitas vezes 
apenas algumas brincadeiras de gosto duvidáveis com o operador, como por exemplo, obriga-lo a 
trabalhar 6 horas por dia olhando para uma tela com, uma bolinha de ping-pong pulando de um 
lado para outro infinitamente. 

 

2. Configure a página do documento: 
margem esquerda : 1,5 cm 
margem direita : 2 cm 
margem superior : 2 cm 
margem inferior : 2 cm 
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3. Mude o tamanho do papel para A4 

 

4. Configure a página para Orientação Paisagem. 

 

5. Coloque seu Título com Fonte: Arial Black, tamanho:20, negrito e cor: azul 

 

6. Coloque seu parágrafo justificado e com recuo especial primeira linha 

 

7. Visualize a impressão. 

 

8. Feche este documento, salvando-o. 

 

 

Exercício 3 
Abra o documento com o seu nome que está gravado no seu hd. 

Configure a página do documento para papel a4 e as margens todas a 2,8 cm 

Troque a palavra mundo por planeta. 

Desfaça a troca. 

Exiba as barras de ferramentas Padrão, Formatação, Bordas e desenho. 

Peça para ocultar a Régua. 

Reexiba a Régua. 

Faça uma cópia do último parágrafo para outro documento. 

Visualize a impressão do seu documento. 

Dentro do visualizar Impressão peça para ver a tela inteira. 

Feche o visualizar impressão 

Feche o seu documento sem salvá-lo. 

 

 

Exercício 4 
No texto de Vírus do Exercício 2: 

Salve o documento com o nome de Vírus no seu hd. 

Passe a verificação ortográfica. 

Troque a palavra contratempos por Prejuízos.  

Salve este documento com o nome de virulento dentro do disco rígido. 

Coloque todas as barras de ferramentas expostas na sua tela. 

Deixe somente as barra de ferramentas Padrão e Formatação na sua tela. 

Peça para ver a exibição na tela do Modo Normal 

Peça para ver a exibição do documento no Modo Layout. 

Vá até o Controle de Zoom e escolha a opção Página  Inteira. 

Vá  novamente até o Controle de Zoom e escolha a opção Largura da Página. 

Acrescente um botão qualquer a sua barra  de Formação. 

Retire este botão. 

Salve o seu documento  

Feche o Word. 
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Exercício 5 
Inicie o Word digite o seguinte texto, salve-o com o nome de Teste1  

 

Área de Trabalho 

 

A área de trabalho do Word é o que você vê na tela: a área de texto juntamente com a barra de 
título, a barra de menu, as barras de ferramentas e a barra de status. Inclui, também, elementos 
como comandos em menus, caixas de diálogo e janelas. 

 

Coloque seu título na cor: azul, negrito e no tamanho 20 

 

Coloque seu parágrafo justificado, com recuo especial na primeira linha, com um espaçamento de 1,5 
linha entre as linhas. 

 

Configure a página do seu documento para  Papel A4, Margens 2,5 cm cada uma. 

 

Coloque um Cabeçalho com a frase “Prova de Word”, na cor azul, centralizado e em negrito. 

 

Coloque um rodapé com o número de página centralizado, na cor vermelho. 

 

Insira uma figura no fim do documento. 

 

Crie  a seguinte tabela: 

Matéria Nota1 Nota2 Média 

Português 5 3 4 

Matemática 8 4 6 

 

Copie o título para o final do texto. 

 

Crie a seguinte lista, explicando como numerá-la: 

 

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

Word 

Excel 

Access 

Schedule 

Exchange 
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111111...   IIInnntttrrroooddduuuçççãããooo   aaaooo   EEExxxccceeelll   222000000000   
1111..11..  OO  qquuee  éé  MMiiccrroossoofftt  EExxcceell  

O Microsoft Excel é um programa que organiza dados em tabelas formadas por linhas e 
colunas, chamadas "planilhas", cada posição da planilha é denominada “Célula”. 

Este software oferece diversos recursos para efetuar cálculos matemáticos e 
estatísticos. É adequado a qualquer tipo de trabalho que envolva números; do controle do 
orçamento doméstico ao gerenciamento de uma empresa. 
 

1111..22..  CCoommoo  iinniicciiaarr  oo  EExxcceell  
Na barra de menu “Iniciar”, escolha “Programas” e clique sobre a opção “Microsoft 

Excel”. 
Neste momento o Excel exibe então uma pasta de trabalho em branco, denominada 

pasta 1 (conforme exemplo abaixo). 
 

Tela de Apresentação do Microsoft Excel 

 
                                                                                                                                                           

A tela de apresentação do Excel, consiste em cinco áreas. Coletivamente, estas cinco 
áreas são conhecidas como área de trabalho do Excel. 



Introdução à Microinformática 

Edisoft - Edições Informatizadas Ltda.       IMI.doc        25/01/2001      !!!!  50 

 
A  pasta de trabalho 

 
 
A barra de menu 
 

Duas ou mais barras de ferramentas  
 
Barra de fórmula 

 
 
A barra de status 
 

 
Guias da Planilha 
 

 
 

1111..33..  PPaassttaa  ddee  ttrraabbaallhhoo  
A pasta de trabalho é um grupo de folhas que terão conteúdo afins. 
Cada nova pasta de trabalho contém 16 planilhas, nomeadas de plan1 a plan16. 

 

Como navegar por uma pasta de trabalho 
 

 

Para ativar as planilhas 
Deve-se rolar até a planilha, usando os botões de rolagem de guias de planilha. 
Dar um clique sobre a guia que quer ativar. 
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Para inserir folhas numa pasta de trabalho 
Selecionar uma guia de folha de trabalho antes da qual você quer inserir uma nova 

folha. Escolha INSERIR e então planilha. 
 

Para nomear e renomear folhas numa pasta de trabalho 
Clique duas vezes sobre o nome. Por exemplo PLAN1. 
Ou no menu formatar clique sobre Planilha - Renomear. 
Obs:  Pode-se usar até 31 caracteres em nomes de Planilhas, porém o nome que for 

usado irá determinar a largura da guia correspondente na base da janela da pasta de trabalho. 

 

Para saber 
A planilha Excel é composta de colunas e linhas. 

  
Colunas: 
As colunas são representadas por letras de A a IV e identificam um total de 256. 
A         Z 
AA      AZ 
BA      BZ assim por diante até, 
IA       IV 
 
Linhas: 
As linhas são representadas pelos números de 1 até 16384. 
 

A intercessão de uma coluna com uma linha é chamada de célula. 
Cada planilha contém mais de 4 milhões de células individuais. 
Uma pasta pode conter 255 planilhas. 
Cada célula pode conter 255 caracteres. 

 

1111..44..  OOppeerraaççõõeess  bbáássiiccaass  eemm  uummaa  ppllaanniillhhaa  
Uma vez dentro de uma pasta de trabalho de MS-Excel, são necessárias certas 

operações, sem as quais não se pode fazer uso de todas as possibilidades do programa. 
 

O apontador do mouse e seus símbolos 
Ao mover o mouse pela área de trabalho do Excel, podem ser exibidos três formas 

diferentes. Veja abaixo uma explicação sobre os tipos de ponteiros do mouse. 
 
Modo Seleção  
 

O pequeno sinal que aparece no meio da célula (figura acima) significa que 
poderão ser realizadas as seguintes ações com o mouse: 
Seleção de uma célula. 
Seleção de um intervalo de células. 

Seleção de células não vizinhas com a tecla Ctrl. 
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Modo Mover 
 

A pequena flecha indica que, se pressionado o botão esquerdo do mouse, a 
célula  e/ou intervalo selecionado serão movidos. Para isso, manter o 
botão pressionado enquanto mover a área selecionada através da planilha. 
 

 
Modo Preencher (arrastar fórmulas) 
 

O sinal de  "mais" indica que, se pressionado o botão do mouse e realizado 
o movimento  vertical e/ou lateral (mantendo-se pressionado o botão), as 
células que estiverem na seleção serão preenchidas automaticamente, 
conforme o tipo de informação existente na(s) primeira(s) célula(s) da 
seleção. 

 

Como marcar linhas e colunas 
 

Para marcar as colunas de um clique sobre a letra  correspondente a coluna. 
Ex. Para marcar a coluna B clique sobre a própria letra. 

 
 

Para marcar toda uma linha clique sobre o número correspondente a linha. 
Ex. Para marcar a linha 2 marque sobre o próprio número. 

 
 

Para marcar toda a planilha clique sobre o botão que está entre as colunas e as linhas. 
Ex. 

 
 

Inserindo colunas e linhas em uma planilha 
Durante o trabalho em uma planilha, podem haver casos em que haja necessidade de 

inserção de novas linhas e colunas, como no caso de faltar algum campo de dados. 
Após a digitação, perceber-se  que faltou uma coluna de dados. 

#### 
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Procede-se como indicado: 
Selecione a coluna B , clicando na própria letras. 
Seleciona o menu INSERIR e escolha COLUNAS. A coluna selecionada será empurrada 

para a direita e uma nova coluna será acrescentada. 
 

Para inserir novas linhas o procedimento  é o mesmo. 
Clique sobre a linha número 2 
Selecione o menu INSERIR e escolha LINHAS. -  

 

Redimensionando colunas e linhas 
Uma vez que os dados estão inseridos em uma planilha, algumas listas podem ter 

ficado com um espaço mal dimensionado com relação a seu conteúdo. 
 

Para redimensionar uma coluna existem três maneiras. 
1º) Coloque o cursor entre as colunas e quando aparecer uma flechinha, arraste com o mouse 
até atingir o tamanho desejado. 

 
 
2º) Outra maneira é marcando a coluna abrindo o menu formatar  """" coluna"""" 

largura. 
 

Digite a largura desejada e tecle OK. 
 
3º) A terceira opção fará com q eu as colunas se ajustem  conforme o que está digitado nas 
células.  
Menu formatar "  coluna " - auto ajuste de seleção 

 

Para  Retornar a largura padrão 
Para deixar as colunas com a mesma largura marque-as no  menu formatar" coluna" 

largura padrão e digite a largura exata 10,71 
 

Para redimensionar as linhas há duas maneiras 
1) Coloque o mouse entre as duas linhas quando aparecer uma flechinha com duas pontas só 
arrastar até o tamanho desejado. 
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Observe que enquanto você arrasta o valor aparece na caixa NOME. 
 
2) Outra maneira é marcando a linha abrindo o menu formatar" linha" altura  

    Digite a altura desejada e tecle OK 

 
Para deixar as linhas com a mesma altura marque as linhas, abra o menu formatar"""" linha"""" 
auto ajuste. 
 
 
Planilha 
 

 
Salve como Exercícios.xls no disquete ou na sua área de trabalho 
 

1111..55..  FFoorrmmaattaannddoo  aass  CCéélluullaass  
Trocando as cores das células e Escolhendo cores de preenchimento 

A cor padrão de preenchimento de uma célula é nenhum. Para escolher uma nova cor de 
preenchimento, basta 
proceder como indicado: 
 
 
Escolha o menu Formatar"""" 
célula 
Selecione a ficha fonte 
Você deverá ver uma janela como 
ao lado: 
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Escolhendo fontes, estilos, e tamanho de caracteres  
Os tipos de letra utilizados em uma planilha podem, também, contribuir para uma 

melhor visualização de seu conteúdo. 
 
Uma fonte (caracter) pode ser considerado segundo quatro aspectos: 

- Tipo 
- Estilo 
- Tamanho 
- Efeitos 

 
Para modificar as fontes siga os seguintes passos: 

- Abra o menu formatar " células 
- Selecione a ficha fonte 

 

Uma caixa como a que segue aparecerá 
 
 

Para colocar uma borda  
Escolha o menu formatar"""" células 

Selecione a ficha borda 
Escolha tipo e  espessura de borda 
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Escolhendo os tipos de alinhamento 
Para deixar a sua tabela com uma aparência melhor use a opção de alinhamento. Para 

isso: 
- Abra o menu "Formatar 
- Clique sobre a opção"Células 
- E escolha a ficha alinhamento, uma janela como a que segue aparecerá: 

Escolha cada uma das opções na horizontal e vertical e tecle Ok  
 

Retorno Automático de texto 
1-Digite o texto  na célula A1 e tecle enter 
2-Clique novamente na célula A1 
3-Abra o menu formatar " células" alinhamento 

4-Clique sobre opção automática de texto. 
5-Clique sobre a célula (A1) para visualizar 
Para desfazer o comando clique sobre a célula A1 e retorne a 
clicar na opção Retorno automático de texto. 
 

Para trabalhar com a Seleção Centralizada 
 

 
Digite o título a partir da célula A1 
Selecione o número exato de colunas, como neste caso selecione a partir da célula A1 

até a célula G1 
Entre no menu formatar e clique sobre células 
Escolha a ficha alinhamento 
Clique sobre as opção Seleção centralizada na caixa horizontal. 

 
 

Opções 
Alinhamento 
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1111..66..  EExxeerrccíícciiooss  EExxcceell  
Exercício 1 

1) Copie esta planilha: 

 
2) Mude a cor das fontes.  

Deixe a 1ª linha na cor preta e as demais na cor vermelha. 
 
 

 
3) Mude a cor das células 

 
 Marque as células onde você possui dados e deixe-as na cor azul claro. 
 

 
4) Renomeie  esta planilha para ORÇAMENTO. Para isso: 

Dê um clique com o botão direito do mouse sobre Plan1, na guia de planilhas e digite orçamento. 
 
5) Salve, no disquete, esta Pasta de Trabalho com o nome de Gastos.xls 
 
6) Formate esta planilha de acordo com os formatos oferecidos pelo Excel. 
 
7) Siga os seguintes procedimentos: 

Clique sobre o menu formatar; 
Selecione a opção AUTO FORMATAÇÃO; 
Veja os formatos prontos oferecidos e selecione um deles. 

 
8) Coloque bordas em volta da área de trabalho da planilha: 

Selecione toda a área que tem dados da planilha; 
Clique sobre o menu Formatar; 
Selecione Células/bordas; 
Escolha o tipo de borda. 

 
9) Totalize o mês de janeiro e fevereiro: 

Coloque o cursor na célula B10; 
Clique em AutoSoma (Σ); 
 
Coloque o cursor na célula C10; 
Clique em AutoSoma (Σ); 
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Exercício 2 
Construa a planilha a seguir: 
 

 
 
Para a célula F6, digite a seguinte fórmula: =D6 * E6 
Copie a fórmula da célula F6 para o grupo F7 : F10 
Para a célula F11, digite a seguinte fórmula: =SOMA(F6 : F10) 
 
 

Exercício 3 
Construa a planilha a seguir, mas só desative as linhas de grade quando for inserir as bordas. 
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Exercício 4 
Construa a planilha a seguir: 
 

 
 
Méd. Bim. 1 = Média (B5 : D5) 
Méd. Bim. 2 = Média (F5 : h5) 
Méd. Final = Média(E5 ; I5) 
 
Faça a correção ortográfica e depois Imprima esta planilha. 

  
Exercício 5 

Construa mais esta planilha: 
 

 
 
Valor Juros = (Dias atrasados *Perc.Juros) * Valor 
Valor a pagar = Valor + Valor Juros 
 
Faça a correção ortográfica e depois imprima também esta tabela. 
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Exercício 6 
Construa a pequena planilha a seguir: 
 

 
 
Para criarmos um gráfico devemos seguir alguns passos, os quais serão descritos a seguir: 

- A primeira coisa a fazer é selecionar a faixa de células que contém as informações que deverão ser 
representadas o gráfico. Selecione a faixa A1:D4. 

- Clique o ícone Assistente Gráfico que irá iniciar a criação do gráfico. 
- Pressione o botão esquerdo do mouse para confirmar a faixa selecionada. 
- Logo após você ter soltado o botão do mouse o Excel exibirá a caixa de diálogo Auxiliar Gráfico - Etapa 1 de 4. 
- O Excel passará à etapa 1 de 4, na qual você deverá escolher o tipo de gráfico que deseja usar. Para isto, 

basta clicar no quadro referente ao gráfico desejado. Depois de escolhido o tipo de gráfico não esqueça de 
clicar o botão Próximo ou pressionar ENTER para seguir adiante. 

- Agora o Excel está na etapa 2 de 4, onde você deverá escolher uma das possíveis variações do tipo de gráfico 
escolhido no passo anterior. Depois de escolher uma das variações confirme a operação passando à próxima 
etapa clicando o botão Próxima. 

- Neste momento estamos na etapa 3 de 4, onde o Excel exibe uma prévia do gráfico. Normalmente o Excel 
converte cada linha de valores da tabela selecionada em uma série de dados separada no gráfico. A legenda 
identifica cada uma das séries de dados do gráfico. Como o gráfico representa as séries de dados através de 
colunas, o Excel utiliza os dados da primeira linha para rotular o eixo X. Os dados da primeira coluna são 
usados como os itens de legenda. Se quiser, você pode trocar as séries de dados selecionando a opção 
colunas ao invés de linhas, o que irá inverter a representação no gráfico. Não esqueça de confirmar esta etapa 
clicando o botão Próxima. 

- Agora o Excel se encontra na etapa 4 de 4. Neste momento você deve introduzir o título principal, o do eixo X e 
o do eixo Y. Coloque como título principal a frase �Contas do Trimestre�.  Para título do eixo X, digite �Meses� 
e, para o título do eixo Y, digite �Contas�. Você pode pressionar o botão Finalizar ou teclar ENTER para que o 
gráfico esteja terminado e visível na tela. 
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111222...   GGGlllooossssssááárrriiiooo   
 

Uma nova aparência e apresentação 
A aparência e apresentação do Windows foram aperfeiçoadas para que seu trabalho seja feito 
com mais facilidade e maior rapidez.  
 

Botão "Iniciar" e barra de tarefas 
Na parte inferior de sua tela está a barra de tarefas. Ela contém o botão "Iniciar", que você 
pode usar para iniciar rapidamente um programa ou para encontrar um arquivo. É também o 
meio mais rápido de obter Ajuda. 
Quando você abre um programa, documento ou uma janela, é exibido um botão na barra de 
tarefas. Você pode usar esse botão para alternar rapidamente entre as janelas que estiverem 
abertas. 
 

Meu Computador   
Você pode usar Meu Computador para ver tudo em seu computador rápida e facilmente. Clique 
duas vezes no ícone Meu Computador na área de trabalho para percorrer seus arquivos e 
pastas. 
 

Windows Explorer   
No Windows Explorer, você pode ver a hierarquia das pastas em seu computador e todos os 
arquivos/ pastas localizados em cada pasta selecionada. É especialmente útil para copiar e 
mover arquivos. Você pode abrir a pasta que contém o arquivo a ser movido ou copiado e, em 
seguida, arrastá-lo até a pasta em que deseja colocá-lo. 
Para encontrar o Windows Explorer, clique no botão "Iniciar"; em seguida, aponte para 
Programas. 
 

Ambiente de Rede   
Se você estiver usando uma rede, o ícone Ambiente de Rede é exibido em sua área de 
trabalho. 
Clique duas vezes nele para percorrer os computadores de seu grupo de trabalho e os 
computadores de toda a rede. 
 

Nomes extensos de arquivos   
Agora você pode fornecer qualquer nome a um arquivo; não há limite de oito caracteres com 
uma extensão de três caracteres. Você pode usar até mesmo espaços! 
 

A área de trabalho   
Quando você inicia o Windows, a área grande que você vê chama-se área de trabalho. Você 
pode personalizar a área de trabalho adicionando atalhos para seus programas favoritos, 
documentos ou impressoras e alterando seu aspecto para adapta-lá a seu humor e 
personalidade. 
Para ajustar configurações como cor e  fundo da área de trabalho, use o botão direito do 
mouse para clicar em qualquer local da área de trabalho; em seguida, clique em Propriedades. 
 

Propriedades   
Quando você quiser visualizar ou mudar informações sobre algum item, como um documento, 
programa, pasta, unidade de disco ou impressora, pode olhar para suas propriedades. Use o 
botão direito do mouse para clicar no item; em seguida, clique em Propriedades no menu. 
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Para programas baseados no MS-DOS, não é mais necessário criar e modificar arquivos .pif; 
basta modificar as propriedades para o programa. 
 

Pastas   
Seus documentos e programas são armazenados em pastas, que você pode ver em Meu 
Computador e no Windows Explorer. Nas versões anteriores do Windows, as pastas eram 
chamadas diretórios. 

 
Menus de atalho   

Você pode usar o botão direito do mouse para clicar em qualquer item e ver um menu de 
atalho. Este menu contém os comandos comuns que podem ser usados no item que você 
clicou. Por exemplo, clicando em um arquivo com o botão direito de seu mouse, você pode 
escolher abrir, copiar ou excluir esse arquivo. 
 

Botões "Fechar", "Minimizar" e "Maximizar"  O Que É Isto? 
Cada janela tem um (botão "Fechar") no canto superior direito em que você pode clicar para 
fechar a janela e sair do programa. 
Os botões "Minimizar" e "Maximizar" também estão diferentes. 
 

WordPad 
O Windows inclui um novo editor de texto que você pode usar para criar e modificar 
documentos. O WordPad tem uma barra de ferramentas para o acesso rápido a tarefas comuns 
e um conjunto completo de fontes para você fazer sua seleção. 
Para encontrar o WordPad, clique no botão "Iniciar", aponte para Programas e, em seguida, 
aponte para Acessórios. 
Se o WordPad não estiver em seu computador, consulte "instalando, componentes do 
Windows" no Índice da Ajuda. 
 
Você pode criar, modificar ou visualizar imagens usando o Paint, um programa que substitui o 
Paintbrush do Windows versão 3.1. O Paint contém muitos recursos novos, que incluem uma 
caixa de ferramentas e uma caixa de cores móveis, e visualização de impressão. 
Para encontrar o Paint, clique no botão "Iniciar", aponte para Programas e, em seguida, aponte 
para Acessórios e ache Paint. 
 

Acessórios. 
Se o Paint não estiver em seu computador, consulte "instalando, componentes do Windows" no 
Índice da Ajuda. 
 

Reprodutor de CD 
Com Reprodutor de CD, você pode reproduzir um CD de áudio na unidade de CD-ROM em seu 
computador. 
Para encontrar Reprodutor de CD, clique no botão "Iniciar", aponte para Programas, aponte 
para Acessórios e, finalmente, aponte para Multimídia. 
Se Reprodutor de CD não estiver em seu computador, consulte "instalando, componentes do 
Windows" no Índice da Ajuda. 
 

Controle de Volume 
Se você tiver uma placa de som em seu computador, pode usar Controle de Volume para 
aumentar ou diminuir o som dos alto-falantes, microfone ou unidade de CD-ROM de seu 
computador. 
Para encontrar Controle de Volume, clique no botão "Iniciar", aponte para Programas, aponte 
para Acessórios e, finalmente, aponte para Multimídia. 
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Se Controle de Volume não estiver em seu computador, consulte "instalando, componentes do 
Windows" no Índice da Ajuda. 
 

Prompt do MS-DOS 
O Prompt do MS-DOS dentro do Windows foi aperfeiçoado. Você pode iniciar os programas 
baseados no Windows a partir do aviso de comando e pode fechar a janela do MS-DOS clicando 
no botão  ("Fechar") na barra de título. 
Não é mais necessário usar o Editor PIF para especificar configurações para seus programas 
baseados no MS-DOS. Ao invés disso, basta modificar as propriedades do programa. 
Para encontrar o Prompt do MS-DOS, clique no botão "Iniciar"; em seguida, aponte para 
Programas. 

 
Defragmentador de Disco 

Você pode usar o Defragmentador de Disco para otimizar seu disco para que os arquivos e o 
espaço desnecessário sejam organizados de maneira eficaz. Dessa forma, os programas são 
executados mais rapidamente e seus arquivos são abertos com maior velocidade. 
Para encontrar o Defragmentador de Disco, clique no botão "Iniciar", aponte para Programas, 
aponte para Acessórios; em seguida, aponte para Ferramentas de Sistema. 
Se o Defragmentador de Disco não estiver em seu computador, consulte "instalando, 
componentes do Windows" no Índice da Ajuda. 
 

ScanDisk 
Você pode usar ScanDisk para verificação de erros em seu disco rígido e para solucionar 
problemas encontrados. 
Para encontrar ScanDisk, clique no botão "Iniciar", aponte para Programas, aponte para 
Acessórios e, finalmente, aponte para Ferramentas de Sistema. 
Se ScanDisk não estiver em seu computador, consulte "instalando, componentes do Windows" 
no Índice da Ajuda. 
 

DriveSpace 
Se você precisar de mais espaço em seu disco rígido, pode usar DriveSpace para compactar o 
disco e liberar mais espaço. 
Para encontrar DriveSpace, clique no botão "Iniciar", aponte para Programas, aponte para 
Acessórios e, finalmente, aponte para Ferramentas de Sistema. 
Se DriveSpace não estiver em seu computador, consulte "instalando, componentes do 
Windows" no Índice da Ajuda. 
 

Backup 
O Windows vem com um programa que você pode usar para efetuar backup dos arquivos de 
seu disco rígido para um disco flexível, unidade de fita ou outro computador de sua rede. 
Para encontrar Backup, clique no botão "Iniciar", aponte para Programas, aponte para 
Acessórios e, finalmente, aponte para Ferramentas de Sistema. 
Se Backup não estiver em seu computador, consulte "instalando, componentes do Windows" no 
Índice da Ajuda. 
 
 


